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Tota la classe estava cansada. Durant tota la setmana havien treballat la taula del 8, 
8x1=8, 8x2=16, 8x3=24... i tothom xiulava i feia “uf!” quan la mestra deia: “Aviat 
farem la taula del 9”. Però vet aquí que un matí la directora de l’escola va anar a la 
classe i va anunciar que el dilluns següent arribaria l’ordinador, la qual cosa aniria molt 
bé per a tota l’escola. Tots es van quedar il·lusionats i van pensar que això aniria bé o 
per endarrerir la taula del 9 o per no aprendre-la fent servir l’ordinador. 
Dilluns tothom va anar entusiasmat a classe esperant trobar l’ordinador. No hi havia res. 
La mestra estava malalta i la directora es va arribar a l’aula acompanyada d’un noi i va 
fer l’anunci següent: 

- Aquest és en Jaume, el nou ordinador. El que posarà ordre al pati i a les classes 
quan no hi hagi la mestra. 

Tothom es va mirar amb ulls tristos. Oh! L’ordinador era un altre mestre! Aquell dia en 
Jaume va ensenyar la taula del 9, però amb un mètode molt divertit. Posava els 10 dits 
sobre la taula, anava amagant un dit i aleshores llegia el número que quedava: si 
amagava el petit de l’esquerra quedava 9, 1x9=9, amagant el segon quedava mirant 
d’esquerra a dreta 1 i 8 o sia 2x9=18... i així tota la taula fins al més difícil: 9x9=81. I si 
començava a amagar els dits de la dreta i llegia el número que restava al revés, també 
funcionava! 
Els alumnes van sortir entusiasmats de classe i van explicar als seus pares que aprendre 
amb l’ordinador era molt fàcil. Molts pares van dir... amb tantes màquines no sabem pas 
on anirem a parar! 
 

Del número 0 al 99 
Fem comptes amb els contes 

Conte sobre el número 81: 
L’ordinador 
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Activitats: 
 

1. Repassa amb els dits la taula del 9. 
2. Fes un dibuix per tal d’il·lustrar aquest conte. 
3. Intenta explicar per què funciona el truc dels dits per fer la taula del 9. 
4. Què trobes en comú entre els números següents: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 

100? 
5. Nota que en el 81, 8+1=9. En quins altres nombres les xifres sumen 9? 
6. Escriu un conte o un còmic dedicat a algun dels continguts de matemàtiques que 

hem vist aquest primer trimestre. 


